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Samantekt 

 

Ef eitt atriði hefur öðru fremur mótað sérstöðu íslenskrar byggingarlistar þá er það 
skortur á hentugum innlendum byggingarefnum til varanlegrar húsagerðar.           
Ísland er auðugt af gosefnum á borð við vikur og gjall.                                                  
Vikur hefur allt frá tímum Rómverja verið notaður sem byggingarefni erlendis. Á 
seinni tímum hefur hann verið töluvert notaður í tengslum við byggingariðnaðinn og 
þá aðallega í forsteyptar léttsteypueiningar og hleðslusteina.                                              
Það var því aðeins tímaspursmál hvenær Íslendingar gerðu tilraunir með notkun hans. 
Gjall hefur verið notað töluvert hérlendis sem fyllingarefni í húsgrunna og sem 
fylliefni í steinsteypu og hleðslusteina.                                                                           
Talið er að vikur hafi fyrst verið notaður í byggingar hérlendis árið 1916. Fyrstu 
vikurvinnslurnar voru í Axarfirði og á Snæfellsnesi. Sú fyrri var rekin af Sveinbirni 
Jónssyni frá Akureyri. Hann stóð einnig að stofnun Vikurfélagsins ásamt Jóni 
Loftssyni í Reykjavík. Vikurfélagið var með vikurnámu í Snæfellsjökli á árunum eftir 
seinni heimsstyrjöldina.                                                                                                 
Á iðnsýningunni sem Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík stóð fyrir árið 1932 komu 
fram margar merkar nýjungar, þar kynnti verksmiðjan Iðja m.a. til sögunnar 
einangrunarplötur úr vikri eða „Vikril“.                                                                       
Fyrsta húsið úr vikurholsteini var reist við Kleppsveg í Reykjavík laust fyrir 
heimsstyrjöldina síðari. Nánast allt húsið var úr vikri, aðeins gluggar og dyr voru úr 
timbri. Veggir voru úr holsteinum, sperrur og þakplötur úr vikursteypu.                         
Um 1967 hófst nýtt skeið í sögu hlaðinna húsa hérlendis þegar Jón Loftsson h/f 
byrjaði framleiðslu og sölu á Mátsteinum úr gjalli (rauðamöl) frá Seyðishólum í 
Grímsnesi. Jón Loftsson H.f. og Arkitektafélagið stóðu fyrir samkeppni í hönnun 
þessara húsa árið 1970 og gefinn var út ítarlegur kennslubæklingur í kjölfarið. Þrátt 
fyrir það stóð tímabil Mátsteinshúsanna stutt yfir.  Þessi hús hafa reynst fremur vel 
sérstaklega ef öllum leiðbeiningum var fylgt eftir.                                                             
Haraldur Ásgeirsson forstjóri Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins hefur tvisvar 
staðið fyrir byggingu vikurhúsa. Hið fyrra var hanns eigið hús að Ægissíðu 48 í 
Reykjavík. Hið seinna var hús RB sem er úr forsteyptum léttsteypueiningum úr 
svokallaðri x-steypu. Bæði húsin hafa reynst vel. 
Vikur hefur nánast ekkert verið notaður til húsbygginga síðustu tvo áratugi ef undan 
er skilið hús Ólafs Sigurðssonar arkitekts í Mosfellsbæ. 

 

 

 



	   6	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   1	  

EFNISYFIRLIT 
 

1	   INNGANGUR ...................................................................................................................... 3	  
2	   SÖGULEGUR BAKGRUNNUR ........................................................................................ 4	  

2.1	   GOSEFNI ........................................................................................................................ 4	  
2.2	   VIKUR Á ÍSLANDI .......................................................................................................... 5	  

3	   GOSEFNI TIL HÚSBYGGINGA: SÖGULEGT YFIRLIT ................................................ 7	  
3.1	   FYRSTU TILRAUNIR / 1916 - 1930 ................................................................................. 7	  
3.2	   VIKUR KYNNTUR TIL SÖGUNNAR / 1932 -1937 ............................................................. 8	  
3.3	   UPPHAF VIKURVINNSLU / VIKURFÉLAGIÐ H/F .............................................................. 9	  

4	   BYGGINGARNAR ........................................................................................................... 11	  
4.1	   VIKURHÚSIÐ  1938 ...................................................................................................... 11	  
4.2	   STAÐSTEYPT HÚS ÚR VIKRI ......................................................................................... 15	  
4.3	   VIKURHÚS Á SUÐURLANDI .......................................................................................... 17	  
4.4	   MÁTSTEINSHÚS ........................................................................................................... 19	  
4.5	   HÖNNUNARSAMKEPPNI UM MÁTSTEINSHÚS (31) ....................................................... 21	  

5	   NÝLEGAR BYGGINGAR ................................................................................................ 22	  
5.1	   RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS ..................................................... 22	  
5.2	   BM. VALLÁ ................................................................................................................. 23	  
5.3	   SÓLSKINSHÚSIÐ .......................................................................................................... 23	  

6	   NIÐURSTÖÐUR ............................................................................................................... 24	  
7	   HEIMILDA OG LJÓSMYNDSSKRÁ .............................................................................. 27	  
8	   ÝTAREFNI ........................................................................................................................ 31	  

8.1	   LJÓSMYNDIR OG TEIKNINGAR ..................................................................................... 31	  
8.2	   LEIÐBEININGABÆKLINGUR ......................................................................................... 43	  
8.3	   TÖLVUPÓSTUR ............................................................................................................ 50	  

	  

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   2	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



	  

	   3	  

1 Inngangur 
	  

Ef eitt atriði hefur öðru fremur mótað sérstöðu íslenskrar byggingarlistar þá er það 

skortur á hentugum byggingarefnum til varanlegrar húsagerðar. Ein helsta skýringin 

felst í jarðsögulegri sérstöðu landsins, því Ísland er eldfjallaeyja á norðlægum slóðum. 

Í því ljósi er áhugavert að velta því fyrir sér hvernig afurðir eldfjallanna hafa verið 

notaðar til húsagerðar hérlendis. 

Hérlendis hefur vinnsla jarðefna ávallt verið fremur fábrotinn og þau efni fá sem 

unnin eru úr jörð. Þótt nytjaskógar hafi verið einhverjir hér við landnám eru þeir ekki 

taldir hafa verið það miklir að þeir nægðu til stórbygginga. Það leiddi til þess að efni á 

borð við torf og grjót varð aðalbyggingarefnið í margar aldir. Torf telst hins vegar 

ekki vera endingargott byggingarefni og það var ekki fyrr en komið var fram á 18. öld 

að farið var að byggja hús hérlendis úr varanlegri efnum.  

Það er sérstakt að hugsa til þess að fyrir u.þ.b. 2000 árum notuðu Rómverjar vikur úr 

eldfjallinu Vesúvíus til að steypa hvelfingu Pantheon (4) hofsins í Róm. Enn í dag er  

hvelfingin sú stærsta í heiminum án járnbendingar.1 Á Íslandi var ekki farið að nota 

vikur til bygginga fyrr en snemma á síðustu öld. Við notuðum ekki vikur í hvelfingar 

okkar fyrr en 1928 í Landakotskirkju.   

Í þessari ritgerð verður sjónum beint að notkun vikurs og gjalls til innlendrar 

húsagerðar. Reynt verður að draga fram mynd af sögulegri þróun þessara efna til 

húsbygginga og í lokin leitað svara við hvers vegna hún er ekki algeng í dag. Töluvert 

var byggt af þessari húsgerð á tímabili. Húsin reyndust hafa þann galla að vikurinn 

þoldi ekki raka og frostsprungu því veggirnir áveðurs. 

 

 

 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bill Addis, „Building and engineering in ancient times: 1000 b.c.–a.d. 500“, Building: 3000 years of  
design engineering and construction, Phaidon Press Limited, London,  2007, bls. 52-55.	  
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2 Sögulegur bakgrunnur 
	  

Eldvirkni er eitt af aðaleinkennum náttúru landsins og nær allt landið myndað úr 

jarðefnum tengdri henni. Ísland  telst vera mjög ungt á jarðfræðilegan tímakvarða og 

því er frekar lítið um að hagnýt jarðefni á borð við málma safnist saman í því magni 

að vinnsla þeirra þyki hagkvæm. Gosberg er meginuppistaðan í berggrunni landsins 

og fyrirfinnst í ýmsum nýtanlegum myndum þ.á.m. er gjall, vikur og líparít ásamt 

miklu magni af möl og sandi úr basalti.2  

 

2.1 Gosefni  

Gjóska er samheiti yfir loftborin gosefni sem þeytast uppúr eldstöð, storkna að hluta 

eða öllu leiti á fluginu og falla til jarðar í stað þess að færast eftir jörðinni eins og 

hraun. Gjóskan skiptist í þrjá flokka eftir kornastærð, gjall, vikur og ösku.3  

Aska:  Getur borist mjög langt með háloftavindum frá gosstöðvum. Þegar þykk 

öskulög setjast til í vatni umbreytast þau með tímanum í móberg.4 Verkfræðistofan 

Mannvit hefur unnið að tilraunum með nýja gerð af steypu úr ösku Eyjafjallajökuls.5 

Gjall: Er grófasta frauðið úr kvikunni, það má oftast finna í sjálfri eldstöðinni eða 

nálægt gígnum. Gjallgígar - Klepragígar frá nútíma eru á annað hundrað hérlendis. 

Oft er um slitróttar raðir slíkra gíga að ræða og er t.d. mikið um þá á Reykjanesskaga, 

Veiðivatnasvæðinu, Dyngjuhálsi og við Öskju. Rauðhólar og Seyðishólar eru líklega 

þekktustu gjallnámur hérlendis. (2) 

Vikur: Er helst að finna nálægt eldstöðvunum sjálfum.  Vikur (pumice) er 

náttúrulegt, loftkennt og yfirleitt kísilríkt steinefni sem finna má á flestum eldvirkum 

svæðum jarðarinnar. Vikur (1) berst upp á yfirborð jarðar í eldsumbrotum en 

jarðfræðingar eru þó ekki sammála um hvernig hann verður til. Flestir eru þeir þó 

sammála um að hann brjótist upp á yfirborðið úr hraunkvikuhólfum sem liggja djúpt í 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ásgeir Einarsson, Birgir Jónsson, Edda Lilja Sveinsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, „Hagnýt jarðefni“, 
Vinnsla og nýting vikurs greinagerð starfshóps, Sveinn Þorgrímsson, Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, 
rit 95-3, 1995, Reykjavík, bls. 9. 
3 Ari Trausti Guðmundsson & Ragnar Th. Sigurðsson, „Gjóska“, Íslenskur jarðfræðilykill, Mál og 
menning, Reykjavík, 2002, bls. 89. 
4 Ari Trausti Guðmundsson, Ragnar Th. Sigurðsson, Íslenskur jarðfræðilykill“, Mál og menning, 
Reykjavík, 2002, bls. 90 & 170. 
5  Karsten Iversen & Börge Jóhannes Wigum, „Bætir aska úr Eyjafjallajökli eiginleika steypu“, sótt 6. 
janúar 2012, http://www.steinsteypufelag.is/greinar/. 
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jarðmöttlinum. Vegna þess hversu meyrt og grjúpt efni vikurinn er og gler hans 

hvarfast frekar auðveldlega, finnast vikurlög nánast eingöngu frá nútíma. Mest er um 

vikur á eldvirkustu svæðum jarðarinnar, meðfram Kyrrahafsströndum Ameríku eftir 

línu í Miðjarðarhafi og Eyjahafi, frá Kákasus til Himalaja og allt til Indlandseyja. 

Efniseiginleikar vikurs eru misgóðir hvað varðar notagildi og oft er mikið af 

aðskotaefnum og óhreinindum í honum. Góð vikurset eru tilölulega fá og mörg þeirra 

bestu svo sem í Bandaríkjunum og Þýskalandi eru nánast uppurin.6 

	  

2.2 Vikur á Íslandi 

Á Íslandi hafa einungis fjögur eldfjöll gosið vikri frá síðustu ísöld. Snæfellsjökull 

gaus síðast fyrir u.þ.b.4000 árum en Askja, Hekla og Öræfajökll hafa öll gosið á 

sögulegum tíma.7   

Lítið magn vikurs er að finna í stakri jökulöldu  fyrir ofan Arnarstapa við 

Snæfellsjökul.  Vikurfélagið h.f. var með vikurvinnslu við þessa jökulöldu upp úr 

árum seinni heimsstyrjaldarinnar.8  

Engin vikurvinnsla hefur verið í Öskju né Öræfajökli. Vikurinn úr þeim mun vera 

svipaður að gerð, hann er loftkenndari en vikurinn úr Snæfellsjökli og þar af leiðandi 

léttari og veikari. Þessi vikur hentar síður til bygginga en gæti verið góður til 

framleiðslu á slípimassa, í ræstiduft eða skyld efni.9 

Þrátt fyrir að Hekla hafi gosið nokkuð reglulega hefur hún einungis þeytt vikri yfir 

okkur fimm sinnum frá síðustu ísöld. Gosið árið 1104 er annað mesta gjóskugos á 

sögulegum tíma og lagði í eyði stórar byggðir á suðurlandi, í Þjórsárdal innan við 

Sandártungu og byggðina á Hrunamannaafrétti. Stærstu vikurnámurnar er að finna á 

flötum melum sem liggja á milli Búrfells og Heklu. Reiknaðist mönnum til að á um 

átta ferkílómetra svæði, sem rannsakað var, væru um 29 milljón rúmmetrar af 

vinnanlegum vikri.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Haraldur Ásgeirsson, „Uppruni vikurs“, Léttsteypur úr vikri, Rannsóknarstofnun  
Byggingariðnaðarins Keldnaholti, Keldnaholt, Reykjavík, 1984, bls. 6-13. 
7 Haraldur Ásgeirsson, „Uppruni vikurs“, Léttsteypur úr vikri, Rannsóknarstofnun 
Byggingariðnaðarins Keldnaholti, Keldnaholt, Reykjavík, 1984, bls. 14. 
8  Höf. óþekktur, „Getur vikur orðið útflutningsvara? Ný húsagerð---vikursteypa“, Morgunblaðið, 
25.árg, 18. Mai, 1938, bls. 7. 
9 Haraldur Ásgeirsson, „Uppruni vikurs“, Léttsteypur úr vikri, Rannsóknarstofnun 
Byggingariðnaðarins Keldnaholti, Keldnaholt, Reykjavík, 1984, bls. 6. 
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Hér áður fyrr mátti finna nokkra minni námur í nágrenni höfuðborgarinnar, eins og 

t.d. Rauðhóla, (5) Hveradali og Hellisheiði, Svartsengi við Grindavík, Krísuvík og 

Nesjavelli.  Búið er að fullnýta eða friða10 alla þessa staði en því miður er víða búið 

eyðileggja vikur og hraunhóla til frambúðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Haraldur Ásgeirsson, „Uppruni vikurs“, Léttsteypur úr vikri, Rannsóknarstofnun 
Byggingariðnaðarins Keldnaholti, Keldnaholt, Reykjavík, 1984, bls. 14-19. 
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3 Gosefni til húsbygginga: sögulegt yfirlit 

Vikur hefur allt frá tímum Rómverja verið notaður sem byggingarefni erlendis. Á 

seinni tímum hefur hann  einkum verið ntoaður í forsteyptar léttsteypueiningar og  

hleðslusteina11. Það var því aðeins tímaspursmál hvenær Íslendingar gerðu tilraunir 

með notkun hanns.  

Gjall hefur verið notað töluvert sem fyllingarefni hérlendis í húsgrunna og sem 

fylliefni í steinsteypu og hleðslusteina.12 

	  

3.1 Fyrstu tilraunir / 1916 - 1930  

Talið er að vikur hafi fyrst verið notaður í byggingar hérlendis árið 1916. Þá var byggt 

hús á Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum og vikur notaður sem einangrun á milli tveggja 

steinsteyptra veggja.13 Að sögn Ólafs Eggertssonar bónda á Þorvaldseyri (10) er 

heildarþykkt veggja u.þ.b. 50 cm og þar af loftbilið með vikrinum um 10-12 cm. 

Notaður var Kötluvikur sem sóttur var inn í Jökulgil. Húsið hefur verið nokkuð hlýtt 

og ekki hefur borið á raka í því.14   

Sveinbjörn Jónsson (6) byggingameistari á Akureyri hóf framleiðslu á r-steinum  

(7,8,9) árið 1920. Um var að ræða forsteypta steinsteypusteina sem raðað var upp og 

límdir saman með steinlími. Með r-steininum var Sveinbjörn að fást við hluti sem 

fæstir  samtíma- menn hans voru hugsa um þ.e. að eyða kuldabrúm.15  Ekki er ólíklegt 

að þessar tilraunir Sveinbjarnar hafi seinna leitt til tilrauna á vikurplötur (11) til 

einangrunar og síðar til framleiðslu á fjölbreyttum vikurvörum. Nokkru síðar var farið 

að steypa vikurveggi innan við steinsteypta veggi en loftbil haft á milli þeirra. Það var 

gert með því að steypa útveggi fyrst en vikurveggi síðar.  Þessi gerð af húsi var reist 

að Ásólfsstöðum í Gnúpverjahreppi árið 1928. Tveimur árum fyrr var gerð tilraun  til 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Ásgeir Einarsson, Birgir Jónsson, Edda Lilja Sveinsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, „Yfirlit um notkun 
vikurs og rannsóknir og vöruþróun hér á landi“, Vinnsla og nýting vikurs greinagerð starfshóps, Sveinn 
Þorgrímsson, Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, rit 95-3, Reykjavík, 1995, bls. 30 
12 Haraldur Ásgeirsson, „Innlend einangrunarefni“, Léttsteypur úr vikri, Rannsóknarstofnun 
Byggingariðnaðarins Keldnaholti, Keldnaholt, Reykjavík, 1984, bls. 83-85. 
13 Lýður Björnsson, „VI. Frá hrærivélum til steypubíla“, Safn til Iðnsögu Íslendinga, Steypa lögð og 
steinsmíð rís, Sagt frá mannvirkjum úr steini og steypu, Jón Böðvarsson ritstýrði, Hið íslenska 
bókmenntafélagfélag, Reykjavík, 1990, bls.101. 
14  Viðtal höfundar við Ólaf Eggertson,  24. nóv. 2011. 
15 Friðrik G. Olgeirsson, Halldór Reynisson, Magnús Guðmundsson, „Uppfinningamaður og 
hönnuður“, Byggingameistari í stein og stál, Saga Sveinbjarnar Jónssonar í Ofnasmiðjunni 1886-1982, 
Ofnasmiðjan og Fjölvaútgáfa, Reykjavík, 1996, bls. 71-73. 
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að steypa upp hús algjörlega úr vikursteypu að Ytri-Bakka í Kelduhverfi. Hafði 

fyrrnefndur Sveinbjörn byggingameistari á Akureyri umsjón með því verki. 

Samskonar hús var reist í Hafrafellstungu árið 1929. Bæði þessi hús reyndust frekar 

köld og er talið að rakamettun hafi valdið því.16 Sveinbjörn stóð fyrir rannsóknum á 

vikri úr Öxarfirði á árunum 1925-30. Talið er að hann hafi verið fyrstur til að 

framleiða vikureinangrunarplötur sem notaðar voru í staðinn fyrir innfluttan kork og 

önnur hitaeinangrunarefni.17   

Í Reykjavík hófu steypuverksmiðjur að steypa einangrunarplötur úr Þjórsárdalsvikri 

og Eyrarbakkavikri árið 1927 og voru þær t.d. notaðar til að einangra Alþýðuhúsið í 

Reykjavík.18 Jens Eyjólfsson byggingameistari gerði margar tilraunir við byggingu 

Landakotskirkju.. Til að létta hvelfingarnar í kirkjuskipinu notaði hann 

„vikurmulning“ úr Landssveit í steypuna og skömmu síðar notaði hann vikur til að 

einangra útveggir kirkjunnar.19 Um svipað leyti og Jens var að leggja lokahönd á 

byggingu Landakotskirkju hóf  hann að framleiða einangrunarplötur úr vikri sem voru 

með röð af 1-2 cm breiðum holrúmum eftir endilöngum plötunum.  Var það ekki 

einungis gert til að spara efni heldur voru vikurplöturnar mun fljótari að þorna.20 

 

3.2 Vikur kynntur til sögunnar / 1932 -1937 

Á iðnsýningunni sem Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík stóð fyrir árið 1932 komu 

fram margar merkar nýjungar og voru menn greinilega meðvitaðir um hversu fátæk 

þjóðin var af auðlindum til iðnaðar og húsbygginga. Nánast allt byggingarefni var 

innflutt og menn leituðu því margra leiða til að nýta það sem náttúran og landið gaf af 

sér. Þar voru meðal annars forsteypt blómaker í ýmsum litum, blómasúlur, garðborð, 

garðveggir og garðhlið frá Pípuverksmiðju Reykjavíkur.  Verksmiðjan Iðja á Akureyri 

(Sveinbjörn Jónsson) sýndi „Vikril“ vikurstein sem reynst hafði vel sem einangrunar 

og byggingarefni, frá sömu verksmiðju komu blómapottar, heyhrífur úr áli og 

hliðarafurð úr vikri, svokallað „fægiduft“, alíslenskt hreinsiefni. Byggingar- og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Lýður Björnsson, „VI. Frá hrærivélum til steypubíla“, Safn til Iðnsögu Íslendinga, Steypa lögð og 
steinsmíð rís, Sagt frá mannvirkjum úr steini og steypu, Jón Böðvarsson ritstýrði,  Hið íslenska 
bókmenntafélag, Reykjavík, 1990, bls.101-107. 
17 Þorsteinn Gíslason, „Vikursteinn“,  Lögrétta, 23. árg.  33.tbl. 18. janúar, 1928, bls. 4. 
18 Snæbjörn Jónsson, „Vikursteypa“, Iðnsaga Íslands II bindi, Guðmundur Finnbogason ritstýrði, 
Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík, Reykjavík, 1943, bls. 283. 
19 Höf. óþekktur, „Landakotskirkjan nýja“, Morgunblaðið, 15. árgangur, 121.tbl. 27. maí, 1928,  bls. 5.  
20 Einar Sveinsson, „Byggingameistari í fimmtíu ár“, Morgunblaðið, 40. árg. 276 tbl, 3 desember, 
1953, bls. 7. 
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landnámssjóður sýndi mót og áhöld til að steypa sementssteina, bæði gegnheila og 

hola ásamt pressuðu torfi og mó til einangrunar. 21 Gróskan var allsráðandi, horft 

skyldi til framtíðar og segja skilið við gamla burstastílinn. 

Árið 1933 ritar Sveinbjörn grein í Tímarit Iðnaðarmanna um stofnun vikurvinnslu á 

Íslandi.  Þar kemur fram að hann og Helgi H. Eiríksson skólastjóri gerðu allítarlegar 

rannsóknir og tilraunir um notkun á vikri til húsbygginga. Það er til marks um trú þeir 

félaga á efniviðnum að ráðist var í byggingu nokkurra húsa þar sem vikur var ekki 

einungis notaður í veggi heldur einnig í berandi loftaplötur  og til hljóðeinangrunar á 

gólfum. Sendar voru einangrunarplötur á rannsóknarstofur í Þrándheimi og 

Kaupmannahöfn og reyndust þær standast einangrunarkröfur þess tíma. Ítarlegar 

rannsóknir voru gerðar á því hvar hagkvæmast væri að afla vikurs hérlendis. Á 

suðurlandi var talið hagkvæmast að vinna vikur í Þjórsárdal en þar hafði Kristján 

Guðmundsson forstjóri Pípugerðarinnar séð um rannsóknir. Þeir Sveinbjörn og Helgi 

sáu hins vegar um norðurland og töldu hagkvæmast að vinna vikurinn við Jökulsá á 

Fjöllum enda sá áin sjálf um að flytja mikið magn af vikri árlega til byggða.22 

 

3.3 Upphaf vikurvinnslu / Vikurfélagið h/f 

Það var stór áfangi í þróun vikuriðnaðar þegar norðrið og suðrið sameinuðust um 

stofnun nýs félags. Sveinbjörn Jónsson og Jón Loftsson (13) stofnuðu Vikurfélagið 

h.f. árið 1935 og hugðust með því nýta vikur úr Snæfellsjökli. Félagið var stórhuga og 

fékk leyfi til útflutnings á vikri ásamt því að framleiða vikurhellur. Vikurfélagið h.f. 

hóf vikurvinnslu  við jökulöldu fyrir ofan Arnarstapa og notaði vatn úr jöklinum til að 

fleyta vikrinum efir tréstokkum til byggða. Þaðan var hann fluttur með skipi til 

Reykjavíkur til frekari vinnslu. (12) Útflutningur hófst skömmu síðar og framleiðsla á 

vikurhellum árið 1937. Fyrstu hellurnar voru 5,7 og 10 cm þykkar og voru meðal 

annars notaðar í milliveggi og til einangrunar í nýbyggingu Háskólans.23  Jón 

Loftsson gerði tilraun með að byggja hús úr vikurhellum á Snæfellsnesi (14) árið 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Höf. óþekktur, „Iðnsýning“, Tímarit Iðnaðarmanna, 6.árg, 2.tbl. 1. ágúst, 1932, bls. 25-26 
22	   Sveinbjörn Jónsson, „Um stofnun vikurvinslu á Íslandi“, Tímarit Iðnaðarmanna, 7.árg. 1.tbl.             
1. mars, 1933, bls. 15-16.	  
23 Höf. óþekktur, „Getur vikur orðið útflutningsvara? Ný húsagerð---vikursteypa“, Morgunblaðið, 
25.árg. 18. Mai, 1938, bls. 2&7. 
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1936 með því að líma saman tvö lög af hellum með vatnsheldu múrlími. Þótti hún 

takast vel, en fremur fá hús af þessari gerð voru byggð.24  

Löng hefð er fyrir notkun hleðslusteina víða erlendis er talið að fyrsti vikursteinninn 

hafi verið framleiddur á fyrri hluta 19 aldar í Þýskalandi. Með tilkomu Vikurfélagsins 

h.f hófst framleiðsla á vikurholsteini hérlendis. Keyptar voru vélar og tæki af 

fullkomnustu gerð frá Þýskalandi og steinarnir framleiddir að þýskri fyrirmynd. 

Fyrstu holsteinarnir sem voru framleiddir hér voru tvíhólfa og var þá samgangur á 

milli allra hólfa í veggnum.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Lýður Björnsson, „ VI. Frá hrærivélum til steypubíla“,Safn til Iðnsögu Íslendinga, Steypa lögð og 
steinsmíð rís, Sagt frá mannvirkjum úr steini og steypu, Jón Böðvarsson ritstýrði,  Hið íslenska 
bókmenntafélag, Reykjavík, 1990, bls.103-106. 
25 Haraldur Ásgeirsson, „Hlaðin hús“, Léttsteypur úr vikri, Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins 
Keldnaholti, Keldnaholt, Reykjavík, 1984, bls. 90.  
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4 Byggingarnar 

4.1 Vikurhúsið  1938 

Fyrsta húsið úr vikurholsteini var reist við Kleppsveg (15) í Reykjavík laust fyrir 

heimsstyrjöldina síðari. Við skoðun á gömlum loftmyndum er líklegast að það hafi 

staðið við austurendann á Kleppsvegi 50.  

Í maí 1938 bauð Kristján Guðmundsson, (16) forstjóri Pípugerðarinnar í Reykjavík, 

blaðamönnum  að skoða hús sitt við Kleppsveg sem byggt var þá um veturinn. Húsið, 

150 fermetrar að grunnfleti var einlyft með kjallara undir því hálfu  og þokkalegu risi.  

Húsið þótti merkilegt fyrir þær sakir að það var nánast eingöngu byggt úr innlendu 

efni. Jafnvel þaksperrur og þakplötur voru gerðar úr vikri.26  Útveggirnir voru hlaðnir 

úr vikur-holsteini, 50 cm á lengd, 20 cm á hæð og 24 cm á þykkt. Innveggir voru úr 

15 cm þykkum vikursteinum af sömu stærð. (17,18) Holsteinarnir voru límdir saman 

með blöndu úr vikursandi og sementi og útveggirnir kústaðir að utan með múrblöndu 

gerðri úr fínum sandi, sementi og íblönduðu vatnsþéttu efni. Innri fletir veggjanna 

voru sléttpússaðir með fínum vikursandi. Gólf og loft hússins voru úr járnbentri 

steinsteypu ásamt umbúnaði fyrir glugga og dyr.  

Sperrulagaðir „bálkar“ úr vikurplötum voru hlaðnir yfir þvera loftplötuna með 1 m 

millibili, ofan á þá voru lagðar 8 cm þykkar, 1 m langar og 50 cm breiðar vikurplötur 

og múraðar þar fastar. Ofan á þakið var límdur þakpappi með afsalti, í það stráð sandi 

á meðan það var heitt. Hægt var að velja sand í ýmsum litum m.a. kvarts, hrafntinnu 

eða rauðhólasand.  Miklar vonir voru bundnar við allar nýjungarnar í „vikurhúsinu“ 

(en undir því nafni gekk húsið) og talið var að hér væri komin framtíðarlausn á 

húsnæðisvanda landsmanna. 

Helstu kosti þessarar nýju húsgerðar töldu menn hina fullkomnu einangrun. Fram til 

þessa höfðu venjulegir steinsteypuveggir verið einangraðir með 7 cm þykkum 

vikurplötum, en vikurhúsið var einfaldlega byggt úr einangrunarefni.  

Lágmarkskrafan sem fólk hafði gert til híbýla sinna fram til þessa var að búa í 

nokkurn vegin frost og slagalausum húsum. Helstu kostir „vikurhússins“ voru taldir 

þeir að það væri hlýrra en sambærileg steinhús, vikurinn væri hljóðeinangrandi, mun 

styttri tíma tæki að reisa það og hægt væri að negla beint í veggi. Einungis hurðir og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Höf. óþekktur, „Nýjung í húsagerð“, Vesturland, 15. árg. 20 tbl. 21. maí, 1938, bls. 78. 
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gluggar voru úr timbri sem þýddi mikinn gjaldeyrissparnað, en erlendur gjaldeyrir var 

af skornum skammti á þessum tíma.  Húsið var talið mun ódýrara en sambærileg hús 

úr steini og töldu menn að hér væri á loksins fundin ódýr og hagkvæm framtíðarlausn 

varðandi allar smærri byggingar landsmanna. Burðarþol vikursteinsins leyfði þó 

aðeins byggingu tveggja hæða húsa. 27 

Það er til votts um framsýni Kristjáns að hann taldi að byggingarlagið í Reykjavík 

myndi breytast stórlega. Hann var sannfærður um að byggt yrði meira af einnar hæðar 

húsum. Landrýmið væri nægjanlegt til þess og benti á landssvæði eins og  

Seltjarnarnes, Breiðholt, Ártún, Árbæ, Gufunes, Eiðið og Geldinganes. Þess yrði ekki 

langt að bíða að samfelld byggð næði alla leið á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur.28 

Kristján áleit að hér hefði opnast möguleiki fyrir laghenta menn að byggja sitt eigið 

íbúðar- eða gripahús á hagkvæman hátt úr gæðaefni sem nánast væri óþrjótandi. 

Um svipað leyti og „vikurhús“ Kristján var kynnt í Reykjavík var Klemenz 

Kristjánsson, (20) kornræktarfræðingur á Sámsstöðum í Fljótshlíð, að gera tilraunir 

með steinsteypta veggjasteina. Klemenz lýsti niðurstöðum tilraunarinnar í greininni 

„Steypum steina! – Byggjum bæi!“ (19) og birtist  í Samvinnuni árið 1944 en þar kom 

fram að hann hafi gert tilraunir með að steypa steina og hlaða nokkrar byggingar og 

hafi þau reynst bæði hlý og rakalaus. (21) 

Steinarnir, sem voru 8,5 cm á þykkt 50 cm á lengd og tæpir 20 cm á hæð, voru 

steyptir í mótum sem smíðuð voru í Landssmiðjunni eftir fyrirsögn Jóhanns Fr. 

Kristjánssonar byggingameistara. (22,23) Klemenz taldi þessa steina henta vel til 

hleðslu á flestum útihúsbyggingum og ekki síst vel til þess fallna að byggja einlyft 

íbúðarhús. Útveggir væru þá hlaðnir úr tvöföldu byrði með 12 – 15 cm loftbili sem 

einangrað væri með tróði. 

Klemenz virðist hafa haft einhverjar fregnir af því að vikurhúsin hafi ekki verið 

allskostar gallalaus. Hann minntist m.a. á að vandkvæði hafi verið á að múrhúð 

útveggja héldist. Hann benti jafnframt á að hér væri verið að fást við nýtt efni og því 

væri hvorki komin nægjanleg reynsla né þekking á notkun þess. Einnig fullyrti hann 

að steinar úr sandi og möl væru mun traustara byggingaefni en vikursteinar. Hann 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Höf. óþekktur, „ Merkileg nýjung í byggingarmálum, Innlent efni til húsagerðar Vikursteypa notuð í 
útveggi, innveggi og þak“, Nýja Dagblaðið, 6. árg. 14. maí, 1938, bls 1 & 3.	  
28	  Höf. óþekktur, „Getur vikur orðið útflutningsvara? Ný húsagerð---vikursteypa“, Morgunblaðið, 25. 
árg. 18. mai, 1938, bls. 7.	  
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hvatti bændur til að koma sér upp aðstöðu til að steypa sína eigin steina og nota til 

þess þær lausu stundir sem til féllu yfir vetrartímann. Hann ritaði einnig ýtarlegar 

leiðbeiningar um hvernig best væri að verki staðið.29 Hér kom því fram gagnrýni og 

ábending um aðra aðferð við gerð hleðslusteina. Klemenz var virtur vísindamaður og 

höfðu orð hans mikið vægi. Þess var því ekki langt að bíða að svargreinar birtust í 

tímaritum.  

Þórir Baldvinsson húsameistari og forstöðumaður Teiknistofu landbúnaðarins tók að 

nokkru leyti undir orð Klemenzar. Þórir bar saman á hlutlausan hátt þær þrjár tegundir 

veggjasteina sem voru á markaðnum á þessum tíma. Það voru einfaldir steinar úr 

steinsteypu, R-steinar úr steinsteypu og holsteinar úr vikursteypu.  Hann ritaði 

nákvæma lýsingu á því sem þyrfti til að vikurhús heppnuðust vel. Hann benti á að rétt 

meðhöndlun og val á hráefni ásamt vönduðum vinnubrögðum ætti að skila góðu húsi.  

Helstu atriði sem hann taldi fram voru að blanda rakavarnarefni í alla múrhúðun 

utanhúss og vanda sérstaklega frágang umhverfis glugga og hurðir svo tryggja mætti 

að ekkert vatn kæmist inn í vikurinn. Hann benti á að þrátt fyrir að 24 cm þykkur 

vikurholsteinn væri í sjálfu sér þokkaleg einangrun nægði það sjaldnast þar sem 

vikurinn væri nánast aldrei algjörlega þurr. Til að bæta úr því mælti hann með því að 

sleppa múrhúðun að innanverðu, í stað hennar ætti að negla lista á veggina og klæða 

þá með veggjaplötum. Með plötunum og loftbilinu fengist dýrmæt viðbótareinangrun 

og veggirnir sem væru á bak við fengu tíma til að þorna og bæta þar með enn betur 

einangrunarhæfni sína.30 

Jón Loftsson forstjóri Vikurfélagsins birti einnig grein í Samvinnunni þar sem hann 

bar saman framleiðslu fyrirtækisins og steinsteypta steina. Þar benti hann á að það 

sama ætti við um útveggi úr steypusteinum og vikurholsteinum að öllu máli skipti að 

vandað væri til utanhússhúðunar. Einnig taldi hann að mun minni hætta væri á 

skemmdum á  vikurvegg en vegg úr steypusteinum þar sem vikurinn þyldi að blotna 

að vissu marki. Hins vegar væru mómylsnutróðin sem notuð var sem einangrun í 

steinhúsum móttækileg fyrir raka gæti þar af leiðandi valdið frostsprungum í þeim. 

Jón dró einnig í efa að ódýrara væri að steypa steina sjálfur heima við, auk þess væru 

vikursteinarnir mun léttari og meðfærilegri. Hann viðurkenndi að enn væri á huldu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Klemenz Kristjánsson, „Steypum steina! – Byggjum bæi!“, Samvinnan, 38.árg. 2.tbl. 1.febrúar, 
1944, bls.39-43.	  
30	  Þórir Baldvinsson, „Steypið steina – Byggið góða bæi“, Samvinnan, 38.árg. 3.tbl. 1.mars, 1944, bls. 
76-80.	  
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hversu mikið jarðskjálftaþol vikurhús hefðu þar sem engar rannsóknir hefðu verið 

gerðar. Öruggt væri að þau hefðu ekki jafnmikið þol og hús úr járnbentri steypu. Hins 

vegar mætti gefa sér að  þar sem vikurveggir hafi meiri sveigju en hús hlaðin úr 10 cm 

steypusteinum mætti álykta að þau stæðust betur jarðskjálfta.31 

Það tók Íslendinga langan tíma að komast upp á lag með að hlaða veggi úr 

forsniðnum og forsteyptum steinum. Það hafði verið lítið mál að fyrir okkur að hlaða 

hús úr torfi og grjóti, Því hefði átt að liggja beinast við að sú þekking myndi yfirfærast 

á svipaðar aðferðir. En sú varð ekki raunin. Sumir vildu kenna um fyrirhyggjuleysi og 

að ekki  mætti ætlast til þess við sem höfðum hlaðið upp veggi úr tilfallandi torfi og 

grjóti gætum framleitt steina á lager til síðari nota.  

Landið var fátækara en flest önnur lönd af byggingarefnum og er það að mörgu leyti 

enn. Steinsteypa var tiltölulega nýtt efni hérlendis og samanborið við nágrannalöndin 

áttum við fremur fáar sögulegar byggingar. Í hugum margra var vikurinn því kjörið 

tækifæri fyrir þjóð, sem nýlega  hafði öðlast sjálfstæði, til sýna að við gætum staðið á 

eigin fótum. Nú þurfti aðeins að hefja framleiðslu á sementi innanlands. Þá yrðum við 

sjálfum okkur næg hvað varðaði allt byggingarefni, ef undan væri skilið timbur í 

glugga og hurðir og stál til járnbendingar. 

Einar Sveinson arkitekt taldi að við þyrftum að fara varlega hvað varðaði ný efni og 

nýjungar í húsbyggingum og tiltók sérstaklega hið nýja byggingarefni vikurinn. Hann 

taldi að þrátt fyrir að vitað væri að vikurinn væri léttur, skjólgóður og nægjanlega 

traustur til húsbygginga mætti ekki horfa framhjá því að eiginleikar efnisins hefðu 

lítið verið rannsakaðir. Hann taldi ennfremur að það yrði þjóðinni dýrkeypt og  

hálfpartinn til skammar að hér væri ekki starfrækt rannsóknarstofa með fullkomnum 

tækjabúnaði til að rannsaka aðalbyggingaefnið okkar steinsteypuna og fleira sem 

viðkæmi mannvirkjum.32 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31Jón Loftsson, „Steypusteinn – vikurholsteinn“, Samvinnan, 38.árg. 3.tbl. 1.júní, 1944, bls.161-163.  
32 Einar Sveinsson, „Steypusteinn – vikurholsteinn“, Samvinnan, 35.árg. 237.tbl. 8.okt. 1948, bls. 6 & 
11.	  	  
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4.2 Staðsteypt hús úr vikri  

Þegar Haraldur Ásgeirsson (25) efnisfræðingur og síðar forstjóri Rannsóknarstofnunar 

byggingariðnaðarins hóf störf við Atvinnudeild Háskólans árið 1946 varð til vísir að 

fyrstu byggingarrannsóknum hérlendis. Um það leyti sem rannsóknir voru að hefjast 

var farið að bera á skemmdum í vikurhlöðnum húsum og var þá oft leitað til 

Atvinnudeildarinnar. Haraldur kynntist því snemma vikri og eiginleikum hans og 

gerði rannsóknir og tilraunir með hann sem byggingarefni, nánast að ævistarfi. Eins 

og fram hefur komið gerðu menn sér miklar vonir um vikuriðnaðinn en höfðu 

hugsanlega farið dálítið geyst af stað. Fljótlega fór að bera á skemmdum sem 

orsökuðust af því að allur raki átti greiða leið um veggina. (24) Þar lokaðist hann inni 

á bak við þétta múrhúðunina og varð þess valdandi að veggirnir sprungu í frosti. 

Vikursteinatímabilið var því fremur stutt en þó nægjanlega langt til að valda 

umtalsverðu tjóni og eyðileggja orðspor vikursteinshúsanna. Þetta kom þó ekki í veg 

fyrir að menn héldu áfram að hugsa um vikur og önnur gosefni. Mikil þróun hafði átt 

sér stað í þróun léttsteypu erlendis og tók Haraldur mið af því við rannsóknir sínar. 

Tilviljun réð því að hann rakst á gamla sendingu af ,,Vinsol-trjákvoðu, sem hafði fylgt 

framleiðslutækjum fyrir hleðslusteina. Efnið reyndist vel og gérbreytti eiginleikum 

steypunnar sem varð mun þjálli og meðfærilegri í meðhöndlun. Efnið fékk nafnið 

loftblendi og er notað nánast í allar steypur í dag. Með loftblendinu náðist sá styrkur 

sem vantað hafði í vikursteinana en það var nóg til að sannfæra Harald um að byggja 

sitt eigið hús úr vikri. Hann ræddi þessa hugmynd sína víða og úr varð að hann fékk 

úthlutað lóð á Garðatúni þar sem nú er Ægissíða 48. (23) Forstjóri Vikurfélagsins gaf 

allan vikur sem þurfti til byggingar hússins. 

Haraldur ákvað að steypa 25 cm þykka veggi og nota til þess sérstaklega vönduð mót 

svo ekki þyrfti að múrhúða þá. Hann tók einnig þá ákvörðun að klæða veggina að 

utan og verja þá þannig fyrir vatni og vindum.  Milliveggir voru hafðir 15 cm þykkir 

en loftaplötur sérstaklega þykkar m.a. til að auka hljóðeinangrun. Eigin þyngd 

platnanna var svo lítil að aðeins þurfti brot af þeirri járnbendingu sem venjulega fer í 

steinsteyptar plötur. Þakplatan var vikursteypt með innsteyptum battingum fyrir 

þakkanta. Síðan voru þakpappi og þakjárn negld beint í vikurinn. Timburklæddar 

þakbrúnir náðu 50 cm út fyrir vegg bæði útlitsins vegna og til að skýla veggjum fyrir 

regni voru timburklæddar. Annað timbur var ekki notað í húsið fyrir utan glugga og 

hurðir. Þegar búið var að loka húsinu átti enn eftir að ákveða hverskonar 
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utanhússklæðning yrði notuð en peningar voru af skornum skammti. Því var  brugðið 

á það ráð að pokapússa veggina og mála til „bráðabrigða.“ Með því að nota rétta gerð 

af málningu og hugsa vel um viðhald hennar tókst að halda útveggjunum þurrum og 

sprungulausum. Klæðningin sem nota átti á húsið í upphafi var ekki sett á fyrr en 21 

ári eftir að byggingu þess lauk.  

Haraldur taldi helstu kosti þessarar byggingaraðferðar vera stuttan byggingatíma, 

engar kuldabrýr væru við plötur og hægt væri að saga og negla í steypuna. En 

gallarnir voru einnig til staðar, langur þornunartími eftir uppsteypu og of hátt verð á 

vikrinum í samanburði við fylliefni í venjulega steypu.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33Haraldur Ásgeirsson, „Húsið mitt“, Árbók VFÍ/TVÍ, Reykjavík, 2000/2001, bls. 363 – 369. 	  	  



	  

	   17	  

4.3 Vikurhús á suðurlandi  

Ekki verður ritað um vikur til húsbygginga án þess að minnast á þátt suðurlands 

sérstaklega. Sennilega er það ástæða þess að ég valdi þetta viðfangsefni í ritgerðina að 

tvisvar á ævinni hef ég búið í húsum sem byggð voru úr vikurholsteini. Hið fyrra stóð 

á Bakkavelli í Hvolhrepp og hið síðara stendur enn og er í fullri notkun að Smáratúni í 

Fljótshlíð. 

Sem barn bjó ég í húsi úr vikurholsteini og man eftir sögum afa míns og móður 

minnar af Heklugosinu 1947. Þá var gjóskufall svo mikið að ár og lækir stífluðust, 

búfénaður og fiskar í ám drápust og dimmt var um miðjan dag. Ég man líka eftir 

sögum af því að vikurlagið var allt að því  eitt fet á dýpt og afi sem átti einn af örfáum 

vörubílum í sveitinni vann við að hreinsa og flytja vikur af túnum bændanna.  

Seinna hóf ég búskap upp í risi í vikurholsteinshúsi tengdaforeldra minna og starfaði 

sem smiður víða um nágrannasveitirnar. Við þau störf komst ég að því hversu mikið 

vikur hafði verið notaður í byggingar á suðurlandi, enda fólst mitt starf mikið til í því 

að klæða þessi hús að utan. Má segja að ástand þeirra hafi verið jafn misjafnt og 

fjöldinn. 

Á suðurlandi voru reknar að minnsta kosti þrjár vikursteinsgerðir þar sem framleiddar 

voru nokkrar tegundir steina en þó aðallega vikurholsteinn til hleðslu. Framleiðsla var 

í Kirkjulækjarkoti í Fljótshlíð, Stóru Sandvík í Flóa34 og á Eyrarbakka.35 

Framleiðslubúnaðurinn í Kirkjulækjarkoti var seinna seldur til bræðranna á 

Bakkavelli í Hvolhreppi, síðan til meðferðarheimilisins í Gunnarsholti á 

Rangárvöllum og endaði að lokum á Litla Hrauni við Eyrarbakka.36 Auk þessa voru 

nokkrir framtakssamir bændur sem steyptu sína eigin steina, enda fyrirhafnarlítið að 

útvega hráefni. Aðeins þurfti að fara í næsta árfarveg eða annan þann stað sem 

Hekluvikurinn hafði safnast saman á.  

Einn af þeim sem reistu sér hús úr Hekluvikri var Klemenz Kristjánsson á 

Sámsstöðum, sá hinn sami og hafði nokkrum árum áður verið með efasemdir um gæði 

vikursins. Árið 1947 lét Klemenz staðsteypa hús úr vikri sem var 5,5 x 12 m að 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Höf. óþekktur, „ Þar sem verkin tala. Eftir afmælisheimsókn að Stóru-Sandvík“, Tíminn, 35. árg. 23. 
ágúst, 1951, bls 3 & 7.	  
35	  Höf. óþekktur, „ Við verðum að nota hverja hönd sem getur unnið“, Morgunblaðið, 50. árg. 30. 
mars, 1963, bls 13 & 14.	  
36	  Viðtal höfundar við Magnús Sigurjónsson fyrrv. ábúanda á Bakkavelli, 12. nóvember, 2011	  
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flatarmáli með 24 cm þykkum veggjum og 2 m á hæð. Árið 1948 steypti hann 700 

hleðslusteina úr Hekluvikri sem voru 9x20x50 cm og taldi hann „steina þessa vera 

ágæta í byggingar“.37 Árið 1949 var byggð hlaða úr Hekluvikri 9 x 7,5 m að 

flatarmáli.38 

Klemenz lét byggja a.m.k. tvö hús til viðbótar úr vikri. Annað þeirra var 

starfsmannahús að Sámsstöðum, sem minnir á teikningu af „Vikurhúsinu“ í 

Reykjavík.  

Þegar Klemenz lauk störfum sínum á Tilraunastöðinni að Sámsstöðum valdi hann að 

byggja sér hús að Kornvöllum í Hvolhrepp úr hraungrýti (gjalli) og er búið í því enn í 

dag.  

Við grófa talningu í bókinni Sunnlenskar byggðir39 kom í ljós að af  99 íbúðarhúsum 

til sveita í Fljótshlíð og Hvolhreppi voru alls 26 hús úr vikri og þar af 17 úr 

vikurholsteini sem gerir um 26,3%.  

Hekluvikurinn hefur því verið veruleg búbót fyrir margan sunnlendinginn og höfðu 

nokkuð margir atvinnu af vinnslu og flutningi á honum. Í Skógasafni er varðveittur 

gamall vörubíll á Skógasafni sem var nánast eingöngu í vikurflutningum til 

Hafnarfjarðar. Fór hann allt að tvær ferðir á dag sem var mikið ferðalag miðað við 

ástand vega þá.40 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	   Klemenz Kristinsson, „Yfirlitsskýrsla um starfsemina á Sámsstöðum árin 1947 og 1948“, 
Búnaðarrit,  Páll Zóphónasson ritstýrði, 62. & 63. árg. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg, Reykjavík,1950, 
1.tbl. 1.jan. 1950, bls.123  
38 Klemenz Kristinsson, „Yfirlitsskýrsla um starfsemina á Sámsstöðum árin 1949 og 1950“, 
Búnaðarrit,  Páll Zóphónasson ritstýrði, 64. árg. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg, Reykjavík,1951, 1.tbl. 
1.jan. 1951, bls.348. 
39Oddgeir Guðjónson & Markús Runólfsson, „Fljótshlíð & Hvolhreppur“, Sunnlenskar byggðir IV 
Rangárþing austan Eystri Rangár,  Þórður Tómasson hafði umsjón með útgáfu, Reykjavík, 1982, bls. 
387-467 & 488-528 
40 Viðtal höfundar við Þórð Tómasson, 28. desember, 2011 
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4.4 Mátsteinshús 

Um 1967 hófst nýtt skeið í sögu hlaðinna húsa hérlendis þegar Jón Loftsson h/f 

byrjaði framleiðslu og sölu á steypusteinum úr gjalli (rauðamöl) frá Seyðishólum í 

Grímsnesi. (27,28,30) Steinarnir voru tvenns konar, annars vegar mátsteinn sem var 

holsteinn svipaður og gamli vikurholsteinninn og hins vegar máthella sem var 

gegnheil.  Þrátt fyrir að vikurholsteinninn hafi ekki gefið góða raun varð mátsteinninn 

nokkuð vinsæll til húsbygginga á fremur skömmum tíma.  Hinn nýi steinn sem var 

prófaður af nýrri ríkisstofnun, Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, var með 

vottorð um að hafa staðist margskonar prófanir vísindamanna. Eini gallinn við þessa 

aðferð var sagður  a skortur á reyndum hleðslumönnum og að mjög fáir innlendir 

múrarar hefðu reynslu í mátsteinsbyggingu.41 Töluvert var um að ófaglærðir menn 

hlæðu hús sín sjálfir en það hafði einmitt leitt til mestu gallanna á tímabili 

vikursteinshúsanna. Að auki voru hleðslusteinarnir oft auglýstir þannig í blöðum að 

laghentir menn gætu sparað verulega á því. Jón Loftsson greip því til þess ráðs að 

útbúa leiðbeiningabækling, sem Jón Kristinsson arkitekt sá um að semja. Í honum 

voru ítarlegar leiðbeiningar um það hvernig reisa skyldi þessi hús.42 

Baldvin Einarsson, byggingafræðingur var einn þeirra sem reisti sitt eigið hús að 

Þrúðvangi í Hafnarfirði og hafði til hliðsjónar leiðbeiningaritið. (29) Undirstöður og 

botnplata voru steinsteypt á hefðbundinn hátt og veggir hlaðnir þar ofan á. Útveggir 

voru hlaðnir tvöfaldir. Byrjað var að hlaða innra byrðið úr 19,5 cm holsteinum sem 

var í senn burðarvirki hússins og einangun. Utan á þá kom rakavarnarlag, oftast 

svokallað gluggaplast eða landbúnaðarplast, þá 5 cm plasteinangrun og 5 cm loftbil.  

Ytri veggirnir voru hlaðnir úr 9,5 cm þykkum máthellum sem tengdust innri veggjum 

með galvaniseruðum tengistykkjum. Hellan var klofin eða brotin eftir endilöngu og 

sárið látið snúa út til að fá grófari og fallegri áferð. Neðst í útveggjum var sett lítil rifa 

eða loftrauf sem þjónaði þeim tilgangi að hleypa út vatni sem kæmist inn fyrir ytra 

byrðið. Loftstreymið var síðan leitt var aftur út úr veggnum að ofanverðu. Þannig var 

ytri veggurinn í raun orðin loftræst útveggjaklæðning og skapaði um leið ytra útlit 

hússins.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Höf óþekktur, „Byggingar og tækni, Borgar sig að byggja úr máthellum“, Lesbók Morgunblaðsins, 
46. árg. 28.mars, 1971, bls.8 – 14. 
42	   Jón Kristinsson, „Leiðbeiningar um hleðslu húsa“, Bæklingur, Jón Loftsson h/f, Reykjavík, júlí, 
1968	  
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Eða eins og Baldvin orðaði það „hér var búið að klæða húsið í regnkápu og 

vetrarfrakka“. 

Milliveggir voru hlaðnir úr 9,5 cm mátsteinum sem gátu verið ómeðhöndlaðir nema ef 

um burðarvegg var að ræða. Þá var styrkur þeirra gjarnan aukin með múrhúðun 

beggja megin, en að margra áliti eyðilagði það þó útlit steinsins. Hjá því mátti komast 

með falinni burðargrind innan í milliveggjum. Miklu máli skipti að vanda vel til 

fúgunnar á milli steinanna. Vönduð fúga setti ekki bara mikinn svip á húsið heldur 

þjónaði einnig sem vatnsvörn.   

Ekki var talin þörf á að múrhúða útveggina að utan en innveggi mátti múrhúða, 

sementskústa og mála eða einfaldlega láta þá vera eins og þeir komu fyrir. 

Að sögn Baldvins43 um reynsluna af húsinu kom honum mest á óvart hversu opinn 

ytri steinninn var. „Það ringdi í gegn um hann“ en það virtist ekki koma að sök því 

vatnið rann niður eftir honum að innanverðu og skilaði sér út um loftraufarnar að 

neðanverðu. Steinninn virtist, eins og kom fram í skýrslu Rannsóknarstofnunar 

byggingaiðnaðarins  þola að frjósa og þiðna á víxl án þess að sprungur mynduðust. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  Viðtal höfundar við Baldvin Einarsson, 29. desember, 2011	  
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4.5 Hönnunarsamkeppni um mátsteinshús (31) 

Miklu máli skipti að teikna húsin í þeim máleiningum sem féllu að stærð 

hleðslusteinanna en með því var hægt að spara töluvert fé bæði í nýtingu efnis og 

vinnu. 

Íslendingar voru óvanir byggingum úr hleðslusteinum og því greip JL h/f til þess ráðs 

að efna til samkeppni um teikningar af einbýlishúsum samstarfi við Arkitektafélag 

Íslands.44 Alls bárust tíu tillögur og voru fimm af þeim valdar í sérstakan bækling sem 

gefin var út. 

Arkitektafélagið bauð húsbyggjendum þessar teikningar með góðum afslætti eða 

einungis 30% af heildarþóknun skv. gjaldskrá félagsins. Í samkeppninni var tekið mið 

af húsi fyrir 3-5 manna fjölskyldu sem uppfylltu skilyrði byggingasamþykkta og væru 

lánshæf fyrir lán Húsnæðismálastofnunar og Stofnlánadeildar landbúnaðarins. Þau 

áttu að nýtast vel og vera einföld og látlaus í útliti.  1. verðlaun (32,34) hlaut Ulrik 

Stahr (Úlrik Arthúrsson) 2. verðlaun (33) Guðmundur Kr. Guðmundsson, Manfreð 

Vilhjálmsson og Þorvaldur S. Þorvaldsson. 3. verðlaun hlaut Magnús Skúlason. 

Einnig voru teikningar eftir Ferdinand Alfreðsson, Ormar Þór Guðmundsson og 

Örnólf Hall teknar til frekari skoðunar. 

Jón Loftsson h/f var þar með líklega fyrsta fyrirtækið hérlendis til að geta boðið 

heildarpakka hvað varðaði húsbyggingar því fyrirtækið flutti inn og seldi allt sem til 

þurfti, frá Mátsteinum til stofuhúsgagna. 

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  	  Höf óþekktur, „Byggingariðnaður, sérteikningar fyrir hlaðin einbýlishús“,  Herbert Guðmundsson 
ritstýrði, 30.árg. 1. febrúar, 1970, bls. 47.	  
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5 Nýlegar byggingar 

Á sama tíma og íslenski gosefnaiðnaðurinn var að leggja upp laupana var mikil þróun 

í gerð léttsteypu erlendis. Aðaláherslan var lögð á þróun burðarléttsteypu en með 

henni mátti spara umtalsvert magn af fylliefni og steypustyrkarstáli. Mikið var gefið 

út af allskyns efni og ráðstefnur haldnar. Haraldur Ásgeirsson forstjóri 

Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins fylgdist vel með því sem var að gerast og 

drakk í sig allan fróðleik sem komið gat að notun hérlendis. 	  

	  

5.1 Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins 

Í nóvember 1985 var nýbygging Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins vígð við 

hátíðlega athöfn. Húsið var upphaflega 770 m2 og var fyrsta íslenska einingahúsið úr 

svokallaðri x-steypu sem er léttsteypa úr vikri og frauðplastkúlum. Léttsteypan var 

hönnuð í samvinnu við sænska fyrirtækið Delcon AB og BM Vallá með Harald 

Ásgeirsson í fararbroddi. Helstu kostir x-steypunnar umfram þá venjulegu eru þeir að 

í hana er sett blendiefni sem gerir hana vatnsfælna þannig að hún stenst slagregn.      

X-steypan er aðeins þriðjungur af þyngd venjulegrar steypu og hægt er að nota hana í 

stað timburs. Það er hægt að negla í hana, saga hana og hún hvorki brennur né fúnar. 

Þrátt fyrir að nýbygging RB hafi reynst vel varð hún talsvert dýrari en sambærileg 

bygging úr steinsteypu. Ástæðan var sú að vikurinn kostaði á bilinu 30-40% meira en 

venjubundið fylliefni á hvern m3 af steypu.  Helsta ástæðan fyrir því var hár 

flutningskostnaður og lítill markaður. Einnig þurfti að sérbúa og sérsníða  

einangrunarplastið sem notað var í einingarnar.  

Byggingin stendur samt sem áður sem vitnisburður um þá möguleika sem 

vikurléttsteypa býður uppá og er sönnun þess að tæknilega er hægt að framleiða 

steypu með svipaða eiginleika og timbur.45  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  Haraldur Ásgeirsson, „Hekla pumice in lightweigt concrete“, Keldnaholt, Reykjavík, 1984.	  
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5.2 BM. Vallá 
	  

Eftir tilraunahús RB tók BM Vallá tók upp þráðinn og framleiddi einingar fyrir 

iðnaðar og atvinnuhúsnæði. Vegna veðrunarálags voru einingarnar með nokkurra cm 

lagi af hefðbundinni steypu á ytra byrðinu. Vegna hljóðeinangrunarhæfni vikursins 

þóttu þessar einingar henta sérstaklega vel í verksmiðjuhúsnæði. Fá hús af þessari 

gerð voru byggð vegna mikils flutningskostnaðar á vikri.46 

 

5.3 Sólskinshúsið 
	  

Hús	   Ólafs	   Sigurðssonar	   við	   Hjallabrekku	   í	  Mosfellsbæ	   er	   líklega	   eitt	   af	   síðustu	  

vikurhúsunum	  sem	  byggð	  hafa	  verið.	  Húsið	  var	  byggt	  um	  1996	  og	  er	  vikurhús	  í	  

veðurhjúp.	  	  Veðurhjúpurinn	  er	  byggður	  úr	  timbri	  og	  einföldu	  gleri.	  Innra	  húsið	  er	  

hins	  vegar	  vikursteypt	  í	  hólf	  og	  gólf.	  Veggir	  eru	  15	  cm	  sjónsteypa	  og	  þak	  20	  cm.	  	  

Engin	  einangrun	  er	   í	  húsinu	   fyrir	  utan	  vikurinn	  sjáfann.	  Hitastýrðir	  gluggar	   sjá	  

um	   að	   halda	   réttu	   hitastigi	   inni	   í	   veðurhjúpnum.	   (41-‐44)	   Aðspurður	   um	  

reynsluna	  af	  húsinu	  snéri	  hann	  sér	  við,	  sleit	  fíkju	  af	  tré	  og	  rétti	  mér.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hér	  sérðu!47	  	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Viðtal höfundar við Einar Einarsson forstöðmann steypuframleiðslu. 23. nóv. 2011	  
47	  Heimsókn og viðtal höfundar við Ólaf Sigurðsson.  Sept. 2011 



	  

	   24	  

6 Niðurstöður  

Það má í raun skipta gosefnaiðnaðinum hérlendis í þrjú tímabil.  

1. Vikurhús: Forsteyptir holsteinar og staðsteypa.  

2. Gjallsteinar: Mátsteinar og máthellur. 

3. Léttsteypur: Vatnsvarðar vikursteypur og x-steypa. 

Eins og Einar Sveinsson benti réttilega á varð það þjóðinni dýrkeypt að eiga ekki 

sérstaka rannsóknarstöð fyrir byggingariðnaðinn. Segja má að fyrstu vikurhúsin hafi 

verið ófullnæjandi miðað við nútímakröfur. Hins vegar má einnig halda því fram að 

mörg þeirra voru lúxusbústaðir miðað við flest önnur steinhús þess tíma. Skemmdir 

komu hins vegar fram á flestum þeirra og þá alfarið á þeim hliðum sem voru áveðurs 

og varð tjón mikið fyrir þessa húseigendur. Ef menn hefðu áttað sig stax á að 

vatnsverja útveggi betur eða jafnvel klætt þær hliðar sem voru áveðurs stæðu 

sennilega mörg þessara húsa enn í dag. Víða á suðurlandi standa vikurhús enn í dag 

og eru í fullri notkun og það þrátt fyrir tvo stóra jarðskjálfta með skömmu millibili. 

Flest þeirra hafa reyndar verið klædd að utan og oftast hefur einnig verið bætt við 

einangrun í leiðinni.  

Mátsteinshúsin hafa nánast undantekningarlaust staðið sig nokkuð vel. Ef 

leiðbeiningum hefur verið fylgt rétt eftir og rétt efni notuð eru þau í jafn góðu ef ekki 

betra ástandi en mörg sambærileg steinsteypuhús í dag. Það sem helst olli skemmdum 

á þessum húsum var rangt steinlím á milli hleðslusteinanna og í þeim tilfellum sem 

útveggir voru múrhúðaðir að utanverðu.  

Það virðist engin ein skýring vera fyrir því hvers vegna hætt var að byggja úr 

mátsteini. Sú líklegasta er að Íslendingar hafa í raun aldrei komist upp á lag með að 

hlaða hús úr forsteyptum steinum. Betri tækni kom fram við uppslátt og 

yfirborðsmeðhöndlun steyptra veggja. Ný og öflug einangrunarefni komu til sögunnar 

og sjálfsagt hefur hræðsla við jarðskjálfta spilað inní. Sumir vilja jafnvel kenna um 

almennu áhugaleysi á hlöðnum byggingum.                                    

Léttsteypan eða x-steypan (26) hefur aldrei náð sér á strik hérlendis. Líklegasta 

skýringin á því eru dýrir aðflutningar á efni, ný tækni við léttar forsteyptar gólfplötur 

og einfaldlega aukin fyrirhöfn fyrir steypustöðvarnar að framleiða of margar gerðir af 
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steypu. Hugsanlega er einfaldlega um að ræða almennt áhugaleysi fyrir nýjungum því 

byggingaiðnaðurinn er í raun mjög íhaldssamur.  

Erfitt er að spá í framtíðina varðandi notkun gosefna til iðnaðarframleiðslu 

innanlands. Vikurinn er til í miklu vinnanlegu magni og það án þess að námuvinnsla 

valdi miklum landspjöllum. Gjallvinnsla er hins vegar mun viðkvæmari fyrir 

umhverfi og náttúru þar sem vinnsla á honum þýðir yfirleitt spjöll á gígum. Miðað við 

hátt gengi krónunnar nú og vegna þess að enn flytjum við nánast allt timbur inn til 

landsins er hugsanlega komin tími til að draga fram tilraunir frumkvöðlanna og 

endurmeta þær.   
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8.2 Leiðbeiningabæklingur 
	  

 

 

Aðeins hluti bæklingsins er sýndur hér. 
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8.3 Tölvupóstur 
 

Sæll Jón Valur, 
 
því miður get ég lítið sagt þér af sögu Mátsteinshúsa á Íslandi. 
Leiðbeiningabæklingurinn sem ég samdi fyrir  Jón Loftsson hf.  byggðist á tvöföldum 
veggjum 125 mm ( ? ) með loftbili og einangrun á milli. Eitt hús teiknaði ég í 
Fossvogi , Bjarmaland 11 fyrir Tryggva Steingrímsson 1967.  Steypta gólfplatan 
stendur laus frá grunni á einnig steyptum sökklum í járnmótum úr olíutunnum. 
Raflagnir eru steyptum gólflistum svo ekki þurfi að höggva eða saga 
mátsteinana.  Þakið hefur stálgrind og viðarsperrur . Þakhúðin er eins lags límdur 
´gúmmídúkur´, frá Esso. Sagt var að það væri eina flata þakið í Fossvogi sem ekki 
hefði lekið,- ekki trúi ég því. Málsetningin á teikningum  húsins var í millimetrum , 
með glugga frá gólfi til lofts á milli herbergja.  
Ég sá engar sprungur í veggjum.  Allir veggir húsins voru hlaðnir og grópaðir utan og 
innan af hollenzkum múrara Attie Hendriks á nokkrum ( 3 ? ) vikum, húsameistari var 
Sigurgísli Árnason og byggingarverkfræðingur Jón Ólafsson í Hafnarfirði. Ef tilviljun 
er til . 
Fyrir tveimur árum kom ég í húsið eftir 40 ár og þar býr þá dr. Ásgeir Haraldsson 
læknir , sonur Haralds Ásgeirssonar verkfræðings sem í upphafi þrógaði mátstein fyrir 
Jón Loftsson hf. 
Að mínum dómi er mátsteinn mjög handbært byggingarefni ef rétt er hannað frá 
upphafi hústeikningar. 
Stóri kosturinn umfram steinsteypu er ekki þarf að byggja of lítið tréhús og annað of 
stórt tréhús og fylla upp bilið á milli með blautri steypu, bíða nokkurn tíma og rýfa 
svo innra tréhúsið og rýfa svo ytra tréhúsið. 
 
Hvers vegna hætt er að nota vikur til húsbygginga get ég aðeins getið til : 
Loftur Jónsson var bílakaupmaður meira en framleiðandi vikursteins, sem gaf ryk á 
bílana ? 
Velflest hús voru byggð úr 250 mm ( ? ) holsteini án einangrunar og sprakk 
múrhúðunin í jarðskjálfa  eða hreinlega af hitaspennu í útveggnum sjálfum ? 
Steinsteypu grind og gólf í tveggja hæða húsum úr holsteini, eins og í raðhúsunum í 
Skerjafirði, þarf að hanna sérstaklega vandlega.  Prófessor Óttar Halldórsson 
bjó  stuttan tíma í einu af þessum húsum og sýndi mér skemmdirnar. 
Myndirnar frá Bjarmalandi sem ég sendi þér eru úr síðustu blaðsíðu 40 ára afmælisriti 
teiknistofu okkar hérna í Hollandi. 
www.kristinsson.nl 
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Sæll Jón Valur, 
og þökk fyrir tölvupóstinn og áhuga þínum á mátsteinshúsum sem ég teiknaði. 
 
Gaman vaeri ad syna þér myndir og teikningar af þessum svokölluðu mátsteinshúsum, 
en þar sem eg kem ekki heim fyrr en í maímánuði verdur þad að bíða betri tíma. 
 
Fyrirtaekid Jón Loftsson stóð að þessari samkeppni i þeirri von ad efla sölumöguleika 
á matsteinum ur vikri. 
Vidskiptavinum var svo bent a arkitektana sem fengju verdlaun og voru stadladar 
útfaersluteikningar til synis hja fyrirtaekinu.Mikil vinna var lögð i þessar teikningar 
sem vidskiptavinurinn gat keypt a mjög hoflegu verdi og fylgdu t.d.fra mer ekki 
minna en 30 séruppdraettir,auk burdarþols og 
lagnateikninga fra verkfræðistofum, en allt komu fyrir ekki. 
Mig minnir ad eg hafi selt til alls 5 aðila á Seltjarnarnesi,Álftanesi, Ólafsvik, 
Sandgerdi og Selfossi. Sumum leist bara vel á teikningarnar en minna a aðferðina ad 
byggja ur matsteinum og steyptu husin upp. Það hús sem eg hef fylgst einna mest med 
er við Fornuströnd á Seltjarnarnesi, en jafnvel þad hus hefur verid breytt af hinum og 
þessum aðilum. Síðast var þad stækkað med steyptum veggjum, þvi steinarnir eru 
ekki lengur framleiddir. 
Ég  held ad þad sem vakti helst fyrir mönnum var þad, að miðað við hina hefdbundnu 
islenskuaðferð að slá upp og steypa var þetta of flókið. Vanda þurfti til  múrverksins 
ef vel átti að takast, t.d. loftbilid á milli steina,festa timburþakið niður  í steypta sökkla 
á milli sömu steina og skila fyrsta flokks múrvinnu þar sem ekki átti ad pússa 
veggina. Allt var þetta frekar óvenjulegt hér á landi og var Jón Loftsson jafnvel ad 
hugsa um ad flytja inn danska múrara til þess. 
 
 
E. S. bið ad heilsa Pétri Ármannssyni. 
Af öllum þessum ástæðum hef ég undanfarna áratugi teiknað meira og meira beint i 
snjóinn sem skíðamaður og arkitekt. 
Þegar ég kem heim í vor vil ég gjarnan sýna þér teikningar og spjalla um 
mátsteinshúsin ef þú vilt. 
 
Hjartans bestu kveðjur frá Lech  Úlrik Arthúrsson 

	  

 

 

 

 

 

	  

	  


